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અ ુય વન સંર#ક%ી વન ભવન ગાંધીનગરની કચેર-ના ર-નોવેશન,
િસિવલ-ઇ4ટ-ર-યર વક6 કામનો છે 9લા બે વષ6માં ".40 х  (િસ<ગલ
ઓડ6 ર) અ?ુભવ હોય તેવા ઇBરદાર પાસેથી બે પાટ6 માં (ટFકનીકલ તથા
કોમિશGયલ બીડ) ટF4ડર ઓફર મંગાવેલ છે . ટF4ડર ફ- I.૫૦૦૦/- રોકડા/
ડ-.ડ-. ભયKથી ટF4ડર ફોમ6 વડોદરા તથા ગાંધીનગરની કચેર- (૧૯૮/૪,
Mૂની િસિવલ કોટ6 ની સામે સેકટર-૩૦)થી મેળવી .26-9-19  я
18:00 કલાક Pુધી ખરાપણાની રકમ સાથે િનગમની વડોદરા કચેર-એ
પહTચતાં કરવાના રહFશે. આ ટF4ડર https://nprocure.com પર તથા
િનગમની વેબસાઇટ પરથી મેળવી ટF4ડર ફ- સાથે ઓનલાઈન પણ ભરશકાશે.
40/BRC/19

મેનેeજ<ગ ડાયરF કટર

GUJARAT STATE FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

F

‘Vanganga’ 78, Alkapuri, Vadodara – 390 007
(0265) 2312820, 2355292, Website : gsfdcltd.co.in
CIN : U02005GJ1976SGC002927

TENDER FOR RENOVATION WORK
Tender for Civil & Interior work of Office of PCCF (HOFF)
Van Bhavan, G'ngar is invited in two parts (Tech. & Comm.
Bid) from, contractor having experience of Execution of
single Project of Rs 40 lacs. Tender may be obtained on
Payment from Vadodara as well as G'ngar office (198/4, Old
Civil Court, Sec.–30) for Rs.5000 also from
https://nprocure.com./ Website. Last date for submission is
26-09-19 by 18.00 hours along with EMD at Vadodara.
41 /BRC/19

MANAGING DIRECTOR
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અ ુય વન સંર#ક%ી વન ભવન ગાંધીનગરની કચેર-ના ઈલેકg-કલએ.સી વક6 તથા ફાયર એલામ6 સીhટમના કામે છે 9લા બે વષ6માં ".25
х  (િસ<ગલ ઓડ6 ર) અ?ુભવ હોય તેવા ઇBરદાર પાસેથી બે પાટ6 માં
(ટFકનીકલ તથા કોમિશGયલ બીડ) ટF4ડર ઓફર મંગાવેલ છે . ટF4ડર ફI.૨૫૦૦/- રોકડા/ડ-.ડ-. ભયKથી ટF4ડર ફોમ6 વડોદરા તથા ગાંધીનગરની
કચેર- (૧૯૮/૪, Mૂની િસિવલ કોટ6 ની સામે સેકટર-૩૦)થી મેળવી .269-19  я 18:00 કલાક Pુધી ખરાપણાની રકમ સાથે િનગમની
વડોદરા

કચેર-એ

પહTચતાં

કરવાના

રહFશે.

આ

ટF4ડર

https://nprocure.com પર તથા િનગમની વેબસાઇટ પરથી મેળવી ટF4ડર
ફ- સાથે ઓનલાઈન પણ ભર- શકાશે.
42/BRC/19

મેનેeજ<ગ ડાયરF કટર

GUJARAT STATE FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

F

‘Vanganga’ 78, Alkapuri, Vadodara – 390 007
(0265) 2312820, 2355292, Website : gsfdcltd.co.in
CIN : U02005GJ1976SGC002927

TENDER FOR RENOVATION WORK
Tender for Electrical-AC & Fire Alarm system at Office of
PCCF (HOFF), Van Bhavan, G'ngar is invited in two parts
(Tech. & Comm. Bid). From, contractor having experience
of Execution of single Project- of Rs 25 lacs. Tender may be
obtained on Payment from Vadodara as well as G'ngar office
(198/4, Old Civil Court, Sec.–30) for Rs.2500 & also from
https://nprocure.com./ Website. Last date for submission is
26-09-19 by 18.00 hours along with EMD at Vadodara.
43/BRC/19

MANAGING DIRECTOR

F

